
Het Zaans Museum is dé plek om de Zaanse cultuur en geschiedenis te ontdekken. Je 
maakt er kennis met een wereldberoemd stukje ‘Holland’. Het Holland van de molens, de 
bekende Zaanse bedrijven, zoals Verkade en de groene houten huizen, maar ook van de 
koopmansgeest en de no-nonsens mentaliteit. De cultuur en geschiedenis van de 
Zaanstreek staan centraal in het Zaans Museum.  

Het Zaans Museum streeft ernaar een museum te zijn waarin een brede en diverse groep 
bezoekers zich welkom voelt, zichzelf herkent en actief bijdraagt aan het verzamelen van 
objecten, het vertellen van verhalen en het overdragen van gewoonten, ambachten en 
tradities. Dat doen we in onze zes museumlocaties én online. 

 

Het Zaans Museum is op zoek naar een 

 

Hoofd Bedrijfsvoering  

 
Wie zoeken wij? 
Een uitstekende organisator, hands-on, met praktisch-, technisch inzicht en overzicht. Als 
hoofd Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor automatisering, gebouwenbeheer, 
facilitaire dienstverlening, calamiteitenpreventie, beveiliging, inventaris, 
evenementenbegeleiding en tentoonstellingsbouw. 
 
Het hoofd Bedrijfsvoering zorgt voor: 

- een gezonde, efficiënte en klantgerichte integrale bedrijfsvoering van de organisatie; 
- het in overleg met de directeur ontwikkelen en uitvoeren van organisatiebeleid 

betreffende huisvesting, veiligheid, beveiliging, automatisering, beheer en behoud;  
- leidinggeven aan de facilitair medewerker, medewerker technische dienst en aan de 

afdeling verbonden vrijwilligers; 
- is verantwoordelijk voor ICT, kassasystemen, schoonmaak en huisvesting; 
- uitvoering van beveiliging en bewaking van het Zaans Museum en dependances van 

het Zaans Museum, waaronder het Czaar Peterhuisje; 
- de organisatie van BHV; 
- het onderhouden van contacten met politie en brandweer. 

 
Het hoofd Bedrijfsvoering rapporteert aan de directeur en is lid van het managementteam en 
beschikt over een relevante HBO opleiding en aantoonbare ervaring in een soortgelijke 
functie. Bij voorkeur woonachtig in Zaanstad of omgeving en bereid ook in weekenden te 
werken. 
 
Wat bieden wij?  
  
Het Zaans Museum biedt een veelzijdige baan voor 32 uur per week op een bijzondere 
werkplek op een toeristische en culturele A-locatie, in eerste instantie voor de duur 
van twaalf maanden. Aanvang in overleg, liefst op korte termijn. De functie is ingeschaald 
in schaal 11 van de gemeente cao. Afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal € 3.561,- en 
maximaal € 5.169,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband, exclusief 8% 
vakantietoeslag.  
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor 
het in dienst treden bij het Zaans Museum. Het Zaans Museum draagt de kosten die 
verbonden zijn aan de aanvraag VOG.  



 
Geïnteresseerd?  
Stuur je motivatie en cv voor 18 juni 2021 t.a.v. Inge Stegeman, HR-adviseur naar 
sollicitaties@zaansmuseum.nl  
  
 

 

 


